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Nesta Edição:

EDITORIAL
Ao findar de mais um ano, será conveniente fazer uma análise do que foram as quatro edições do Boletim, durante o ano de 2018.

Dia do Idoso
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E isso só poderá ser feito pelos nossos leitores, quer sejam Irmãos da Misericórdia quer
sejam simples leitores.
A feitura do Boletim, procurando ser fiel ao seu Autor, vai trazendo à memória dos mais

São Martinho
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antigos, ou mais velhos como se preferir, as lembranças que se vão conseguindo recolher para
continuar no futuro.

Creche
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Houve muita dedicação e trabalho na elaboração das notícias, da inserção das fotos mais
relevantes e dos acontecimentos que fazem parte do “modus vivendi” dos nossos Utentes e
alguns funcionários que são também parte importante.

Festa de Natal
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Das atividades realizadas “ fala “ o Boletim, com as suas imagens, com os textos
adequados e com parte da História que se vai relembrando, para que os mais avançados na idade
os relembrem e os mais novos possam deles tomar conhecimento e deles possam vir a falar aos

Recordações de
outros tempos
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seus descendentes.
Por tudo quanto está escrito e fotografado, poderá o leitor aferir do trabalho realizado, da
animação produzida, do sentido de VIDA que muitos dos nossos Utentes vão ainda sentindo.

Este Boletim
tem o patrocínio
da Freguesia de
Sardoal

Por isso mesmo, fazendo em cada Boletim a pesquisa de coisas do passado para se ir
construindo o futuro, a equipa que colabora tudo vai continuar a fazer no próximo ano para fazer
história e para deixar história.
Foi sempre essa a missão especial do Boletim, em que recordamos, nunca será demais
dizê-lo, a memória do Dr. Manuel José de Oliveira Batista.
E porque é fim de ano, desejamos a todos os nossos Amigos e Leitores os votos de um
FELIZ ANO NOVO.

Visite:
www.sardoal.fregues
ias.pt

O Provedor

Comemoração do Dia do Idoso
A Santa Casa da Misericórdia de Sardoal levou a efeito no dia 3 de
Outubro de 2018, a comemoração do Dia do Idoso com os Utentes do Centro de Santa Maria da Caridade, Centro de Dia Senhor Jesus dos Remédios e
da Unidade de Apartamentos Lúcio Serras Pereira no Parque de Lazer dos
Moinhos em Entrevinhas. Durante a manhã os Utentes puderam ocupar-se
com alguns jogos tradicionais ou passear pelo Parque de Lazer.
Ao almoço, os Utentes tiveram a companhia de representantes de
várias entidades locais , entre elas a Câmara Municipal do Sardoal, Juntas de
Freguesia de Sardoal, Valhascos e Montalegre, Guarda Nacional Republicana
do Sardoal, Bombeiros Municipais de Sardoal, assim como dos Órgãos Sociais
da Instituição e de alguns Colaboradores .
Para animar ainda mais a atividade, houve durante o almoço e tarde,
muita música tradicional portuguesa e o tradicional baile.
Para que o êxito fosse alcançado, deram o seu contributo a
Câmara Municipal de Sardoal com a disponibilização de transporte, a
Junta de Freguesia de Sardoal com o fornecimento de energia e abertura
dos Wc´s e a Comissão de Melhoramentos de Cabeça das Mós com a
cedência de Equipamentos.
No final da comemoração foi notória a satisfação dos presentes.

São Martinho
Creche
Nesta altura do Natal
De partilha, amor e paz
Nesta data especial
Toda a alegria nos trás.
De mota e fato vermelho
À creche os pais natal vieram
Todos juntos divertidos
Uma prenda nos trouxeram.
Uma prenda aos pais demos
Com muito amor e carinho
Todos juntos a fizemos
Para lhes dar um miminho.

No dia 14 de
Novembro celebrou-se o
Dia de São Martinho. O
programa contou com celebração litúrgica durante a
manhã, seguido
de um
almoço convívio. A tarde
foi dedicada à dança, com
um baile onde todos puderam dançar. No final não
faltaram a água pé e as castanhas.

Festa de Natal
No Dia 14 de Dezembro, realizou-se a Festa de Natal
das várias Respostas Sociais da Instituição.
No período da manhã tivemos a visita do grupo de
Motards “Os Últimos do Ribatejo”, vestidos a preceito, vieram entregar presentes e boa disposição.
Ainda no período da manhã realizou-se a
Celebração Eucarística, presidida pelo Sr. Padre
António Serras, que teve como participantes os Utentes e os Convidados.
O almoço foi servido no refeitório do Centro
de Santa Maria da Caridade para

Convidados e

Utentes.

O período da tarde, foi dedicado à Animação Sociocultural onde, para além das tradicionais canções de
Natal, os nossos Utentes brindaram todos os presentes
com peças de teatro e momentos de poesia e ainda
puderam assistir a alguns filmes relacionados com a
época natalícia.
Realizou-se o sorteio do tradicional cabaz de
Natal, seguindo-se a mensagem do Provedor dirigida a
todos os Utentes. Para acabar em beleza, os Utentes
lancharam as iguarias típicas da época e receberam a
sua prenda de Natal.

Recordações de outros tempos….
Durante as próximas edições do Boletim da Misericórdia iremos dar enfase ao arquivo fotográfico pertencente à Misericórdia. Depois de uma análise ao arquivo, foram escolhidas algumas fotos que mostram outros tempos, outros hábitos e outros costumes, tendo como pano de fundo ligações à Misericórdia.
A primeira foto, com 87 anos, é datada de 31 de Agosto de 1931. A foto é importantíssima não só para a
Misericórdia mas também para as gentes do Sardoal, pois é uma das poucas fotos que existem da festa em honra de
Santa Maria da Caridade, festas estas que foram uma atividade cultural muito importante no concelho e que hoje em
dia se resumem a parte litúrgica. Só foi possível identificar o contexto da foto pela descrição que a já falecida D.
Berta Mendonça escreveu que se passa a citar: “Hospital, Lembrança da quermesse na festa de Santa Maria da
Caridade” .
Numa tentativa de identificar as pessoas na fotografia o Setor de Animação Sociocultural procedeu à investigação na Instituição junto dos Utentes de idade mais avançada . O esforço foi proveitoso e a Utente D. Alzira Rei
conseguiu identificar as pessoas na fotografia com grande grau de certeza. D Alzira Rei numa conversa agradável,
relembrou que durante a festa de Santa Maria da Caridade se realizava uma procissão com a imagem da Santa que
começava na Igreja da Misericórdia e terminava na Igreja de Santa Maria da Caridade.
Lembrou com grande emoção que a escadaria dos freixos tinha muitas pessoas a venderem bolos, pirulitos
entre outros doces. No recinto da festa existiam varias atrações sendo uma delas a barraca de chá e uma barraca de
tiro ao alvo, muito característica desta festa em que é possível identificar a arma na fotografia . Haviam também
meninas a colocarem flores ao peito das pessoas recebendo em troca dinheiro e relembrou o famoso coreto onde
tantas bandas abrilhantaram as festas.
Num olhar mais atento para a fotografia a D. Alzira reconheceu a árvore que se encontra por detrás do
Homem da fotografia, adornada com produtos da quermesse, como sendo a grande tília do Largo do Convento.
Foi sem dúvida um grande testemunho que irá perdurar no tempo.

Em pé (da esquerda para a direita): Maria Rosa/ Luísa Grácio/Berta Mendonça/Bento Rei /Maria Grácio/Maria Emília /Micaela
Sentados (da esquerda para a direita): Maria Joana/ Amelia/ Maria Engrácia Bexiga/Maria Rosa (Pardala)
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